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1. Klynge Midts input til Sundhedsaftalens DashBoard v/ Jane Pedersen
I lighed med de øvrige klynger har Klynge Midt mulighed for at give input til ønskede data i Sundhedsaftalens Dash Board.
Det indstilles, at Klyngestyregruppen drøfter input til DashBoard
Referat
Formål og ramme for Dash Board blev drøftet. Hovedformålet er at give tidstro, lokale data, hvor det er
muligt, i stedet for at afvente de årlige opgørelse på nationale data og nationale mål. Dash Board giver
mulighed for, at man i den enkelte klynge kan beslutte at følge bestemte indikatorer. I Sundhedsaftalen
er indskrevet indikatorer som opfølgning på pejlemærkerne. De er basis og gældende på tværs af klyngerne.
Link til regionalt Dash Board blev anvendt til at vise, hvordan data tænkes præsenteret.
http://nemlis.rn.dk/DAS/index.html
Dash Board vil være åbent for alle, altså også uden for region og kommune. På længere sigt tænkes
også sundhedsprofildata lagt ind.
Der var enighed om, at afsættet for Dash Board er fornuftigt, og at der skal arbejdes videre med en
helhedsorienteret tilgang til data om borgernes ”forløb” ved at supplere Dash Board med relevante
kommunale data. Omdrejningspunktet må gerne være det daglige driftssamarbejde, og Driftsforaene
har dermed også mulighed for at melde ønsker ind.

Det blev aftalt, at Dash Board nu behandles på Ledelsesinformationsgruppens møde efter sommerferien, og at der derefter samles folk, der ved noget om data og drift til et møde i Klynge midt, således der
kommer konkrete inputs herfra.
Aalborg Kommune har i forvejen kontakt til Psykiatrien for at undersøge mulighederne for helhedsorienterede data for voksne med psykiatriske lidelser. Det bliver en slags pilotprojekt på, hvilke data, der er
relevante og mulige. Jammerbugt udpeger en person, der kan medvirke til dataforarbejdet forud for
Politisk Klyngemøde d. 20. november 2020.

2. Planlægning af møde i Politisk Klynge Midt v/ Malene Horsholt
Der er arbejdet på at finde en dato for Politisk Klynge Midt i 2. halvår 2020. Fredag d. 20. november
2020 kl. 14.00-16.00 er reserveret i medlemmernes kalender. Dette er i forlængelse af Sundhedspolitisk
Samling, som er udskudt til efteråret.
På Politisk Klyngemøde i januar var det ønsket, at temaet for næste møde blev Psykiatri. Indgangsvinkel til temaet skal drøftes, herunder fx hvordan temaet indledes, om der skal præsenteres caseorienteret eller generelt, hvilke målgrupper, der evt. skal fremhæves, særlige problemstillinger mv.
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt
- Beslutter dato for Politisk Klyngemøde Midt 2. halvår 2020
- Drøfter ideer til program og oplæg/oplægsholdere
Referat
- Det blev godkendt, at Politisk Klyngemøde i Midt afholdes i forlængelse af Sundhedspolitisk
Samling d. 20. november 2020
-

Fra Politisk Klyngemøde d. 16. januar 2020 er det ført til referat, at der var enighed om at få en
temadrøftelse omkring psykiatri og hertil et ønske om at ”få afdækket fakta for den fælles hotline
for usikre forældre til sundhedsplejen, der findes i Region Midtjylland”. Psykiatri-tema planlægges med afsæt i data og fakta fra såvel Psykiatrien, Aalborg og Jammerbugt Kommuner og
præsenteres af Jan Mainz, Mikkel Grimmeshave og en repræsentant fra Jammerbugt Kommune.
Det blev besluttet, at der i tillæg til et psykiatri-tema, gives en status på udvalgte projekter jf.
præsentation af handleplaner på første politiske møde i januar.

3. Input fra Klynge Midt til Sundhedspolitisk Samling d. 20. november 2020 v/ Jane Pedersen
I forbindelse med planlægningen af Sundhedspolitisk Samling d. 20. november er der programsat et par
timer til inspiration og drøftelse via små ”workshops”. Fra Koordineringsgruppen er klyngesekretærerne
blevet bedt om at undersøge/overveje, om der er relevante eksempler fra klyngerne i forhold til ét eller
flere emner, som vi skal beskæftige os med til Sundhedspolitisk Samling:
 (U)lighed i Sundhed
 Borgerinddragelse
 Tværsektoriel indsats
Inspirationsrunden har indtil videre form som 4-6 små ”workshops”, som arrangementets deltagere går
rundt imellem, opdelt i mindre grupper. Her vil man så give ca. 5 minutters oplæg, der giver et kort
overblik, samt facilitere ca. 10 minutters drøftelse i den lille gruppe.
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt drøfter, om Klynge Midt kan/skal byde ind med fælles forslag
til en workshop
Referat
Der blev drøftet mulige forslag. Det er forventningen, at alle pejlemærker i sundhedsaftalen skal dækkes
af oplæg og så vidt muligt med repræsentation fra alle klynger.
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Det blev besluttet, at Aalborg byder ind på mental sundhed med afsæt i Center for Mental Sundhed
(CMS). Det tværsektorielle element i den forbindelse er delestilling mellem CMS og Arbejdsmedicinsk
Klinik samt samarbejdet i Nordjysk Center for Kultur og Sundhed. Aalborg byder ligeledes ind med præsentation af det etablerede samarbejde med ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune, der involverer dels tilbud til (unge på) uddannelserne, dels formelle mellem rektorerne og rådmand og direktør.
Jammerbugt overvejer, om der er tværsektorielle projektforslag, de vil byde ind med.

4. Driftsfora i Klynge Midt v/ Malene Horsholt
Der er udarbejdet kommissorier for Driftsfora for VoksenSomatik og VoksenPsykiatri, som blev godkendt af Klyngestyregruppen i marts. Siden da er der foretaget udpegning, og første møder afholdes
efter sommerferien.
Klyngestyregruppe Midt besluttede også i november 2019, at der skal nedsættes et Driftsforum for
Børn-Unge Somatik. Drøftelser om tværsektorielt samarbejde om børn og unge med primært somatiske
lidelser har tidligere hørt under Samarbejdsfora for somatikken, Aalborg UH. Erfaringen herfra er, at
dagsordenen ofte og af gode grunde bliver domineret af drøftelser vedr. den ældre medicinske patient.
Samtidig vurderes der at være behov for og ønskeligt at udvikle et forum, der er dedikeret til børn og
unge med somatiske lidelser. Sekretariatet har derfor udarbejdet udkast til et kommissorium med bl.a.
inddragelse af ledende sundhedsplejersker i Aalborg og Jammerbugt. Der lægges op til et driftsforum,
hvor det særligt betones, at der skal opdyrkes et bredt samarbejde ikke blot på spædbørnsområdet og i
forhold til de områder, der er dækket af samarbejdsaftaler, men også i forhold til fx børn og unge med
samtidige psykiatriske vanskeligheder, kroniske sygdomme, børn og unge som pårørende til en syg
forælder mv.
Klyngestyregruppen besluttede i november 2019, at det var ønskeligt, hvis alle klynger indgik i et Driftsforum for Børn-Unge Somatik, således det bliver regionsdækkende, ligesom Driftsforum for Børn-Unge
Psykiatri. Klynge Midt vil under alle omstændigheder etablere et selvstændigt forum. Der skal derfor
tages stilling til, hvordan de øvrige klynger eventuelt skal inddrages.
Bilag:



Bilag 1 - Repræsentanter i Driftsforum VoksenSomatik og VoksenPsykiatri
Bilag 2 - Udkast til kommissorium for Driftsforum for Børn-Unge Somatik

Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt
- Tager status på driftsfora for VoksenSomatik og VoksenPsykiatri til efterretning
- Godkender kommissorium for Driftsforum for Børn-Unge Somatik
- Beslutter hvordan øvrige klynger eventuelt skal inddrages i forhold til deltagelse i Driftsforum for
Børn-Unge Somatik

Referat
-

Malene orienterede om forløbet frem til nu, hvor driftsfora på voksenområdet er på plads. Status
blev taget til efterretning.

-

Kommissorium for Driftsforum for Børn-Unge Somatik blev drøftet, særligt med fokus på repræsentationen fra hospitalernes side. Jammerbugt Kommune har særligt behov for en fælles koordinering, da fødsler og indlæggelser af børn i kommunen fordeler sig mellem hospitalsmatriklerne i Hjørring, Thisted og Aalborg. Kommissoriet blev godkendt som fremlagt, men med bemærkning fra regionens side om, at der ikke nødvendigvis vil være repræsentation på møderne
fra både Regionshospitalet og Aalborg UH.
Der følges op på etableringen af Driftsforum for Børn-Unge Somatik på næste møde i Klyngestyregruppen.
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-

De øvrige klynger orienteres på Strategisk Sundhedsgruppe d. 25. september under Nyt fra
klynge midt. Kommissoriet kan deles sammen med dagsordenen hertil.

Mødekalender Klynge MIDT
På første Klyngestyregruppe blev det besluttet, at der skal holdes 2 årlige møder i gruppen. 2. Klyngestyregruppemøde i 2020 skal derfor fastlægges. Det vil være hensigtsmæssigt, at mødet ligger forud for
Politisk Klyngemøde, således mødet bl.a. kan bruges til godkendelse af program. To forslag er reserveret i kalenderen:
 5. oktober 2020 kl. 13.00-14.00
 19. oktober 2020 kl. 8.30-10.00
Der er besluttet, at der skal holdes 2 politiske klyngemøder årligt. For at have flest valgmuligheder foreslås det, at det besluttes allerede nu, hvornår på året, de skal ligge. Sekretariatet undersøger herefter
kalendermulighederne.
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt:
- Beslutter dato for 2. Klyngestyregruppemøde i 2020
- Drøfter og fastlægger tidspunkter for de to Politiske Klyngemøder i 2021
Referat
- Det blev besluttet at holde næste Klyngestyregruppemøde d. 19. oktober 2020 kl. 8.30-10.00
virtuelt via Teams.
- Der var enighed om at afsøge datoer for de to Politiske Klyngemøder i 2021 i henholdsvis februar og oktober.

5. Opfølgning på Sundhedskoordinationsudvalgets implementeringsplan v/ Eva Sejersdal
Sundhedskoordinationsudvalget behandler på deres møde d. 18. juni 2020 implementeringsplanen og
tager stilling til eventuelle justeringer. Der gives en status fra mødet og Klyngestyregruppen drøfter,
hvad det giver anledning til.
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt drøfter, hvad eventuelle justeringer i SKU’s implementeringsplan giver anledning til i Klynge Midt.
Referat
Eva orienterede fra Sundhedksoordinationsudvalgets(SKU) møde, hvor implementeringsplanen blev
behandlet. SKU har udtalt forståelse for, at der er emner/tiltag, vi ikke når omkring i så høj grad, som
planlagt. SKU tilkendegav, at man hellere ser, at klyngerne holde fokus og implementere på udvalgte
områder, end at sprede fokus. I foråret 2021 vil SKU have fokus på mental sundhed, herunder til Sundhedspolitisk Samling. Orienteringen gav ikke umiddelbart anledning til ændringer i Klynge Midt.

Eventuelt
Der blev opfordret til at melde datoer ud for politisk drøftelse af hospitalsprofiler i oktober hurtigst muligt,
da det som klyngearrangement vil kræve en del koordinering både i Aalborg og Jammerbugt Kommuner
at sætte det rigtige hold i et travlt efterår. Der blev orienteret om, at tidsplanen ville blive lagt efter kontakt til klyngerne.
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